
 

 
 

NÁVOD K POUŽITÍ, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, ZARUČNÍ LIST 
 

PRO VÝROBEK: OSTER PROFESIONÁLNÍ STŘÍHACÍ STROJEK model:  606-95 Deluxe     počet stran: ❷ 

Strojek S NASTAVITELNOU HLAVICÍ; EXCLUSIVE SALON SERIES / OSTER 606-95 DELUXE PRO-POWER  
 

Záruka se řídí platnými normami, pro uplatnění práva z vadného plnění je výrobek nutné předat prodejci, u kterého byl zakoupen, spolu s tímto 
řádně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi. 
 

Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod, protože tím se vyvarujete špatnému používání, obsluze a údržbě. Výkonný a tichý pivot motor s dlouhou životností, nastavení 
střihu pomocí páčky od 0,1mm do 3mm. Strojek je určen k profesionálnímu použití 
 

Základní technické údaje: Součástí strojku je: 
Napětí: 230V 50Hz  Plastový kryt nože  
Příkon: 9W   Tuba s mazacím olejem 
Délka kabelu: 3m  Čistící štěteček 

4 plastové nástavce 3mm, 6mm, 9mmm a 12mm 
 

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, NORMY POUŽÍVÁNÍ: Při používání elektrických spotřebičů se musí dbát následujících bezpečnostních předpisů: 
1. Po vybalení zkontrolujte, že je přístroj kompletní, neporušený a bez zjevných závad. 2. Tento přístroj používejte pouze pro účely, pro které byl tento přístroj vyroben. 3. Používejte 
přístroj pouze, pokud funguje správně. 4. Udržujte přístroj čistý. 5. Při špatném fungování přístroje, jej odneste do autorizovaného servisu. 6. Udržujte z dosahu dětí. Nenechávejte přístroj 
bez dohledu, když je zapnutý. 7. Nedotýkejte se horkých částí, používejte držáky a úchytky. 8. Nedotýkejte se pohyblivých částí. 9. Vyhýbejte se kontaktu horkých částí s pokožkou. 
Nepoužívejte na mokré vlasy. 10. Přístroj pod napětím nenamáčejte do vody. 11. Nikdy nepoužívejte nad umyvadlem nebo nádobou naplněnou vodou. 12. Nepoužívejte v koupelně nebo 
ve vlhkých a mokrých prostorách. Hrozí zasažení elektrickým proudem. 13. Nepoužívejte na otevřeném prostranství, ve volné přírodě. 14. Pokud přístroj nepoužíváte, čistíte apod., 
odpojte zástrčku ze zásuvky. 15. Přístroj odneste do odborného servisu: po pádu přístroje na zem, při jakémkoli poškození, pokud je zástrčka či přívodní kabel poškozen, pro jakoukoli 
opravu a to i při výměně kabelu. 16. Nenechávejte přívodní kabel viset přes okraj stolu a neomotávejte jej kolem přístroje. 17. Přístroj nestavte do blízkosti plynových a elektrických 
spotřebičů, ani na horkou plotnu. 18. Nepoužívejte příslušenství, které výrobce nedoporučil. 19. Používání jakéhokoli elektrického přístroje doprovází dodržování některých pravidel: A) 
nedotýkejte se přístroje mokrýma rukama či nohama. B) nepoužívejte prodlužovaní kabely, pokud přístroj používáte na jiném místě, kde je mokrá podlaha. C) při vytahování přístroje 
z elektriky, netahejte za kabel nebo za přístroj. 20. Nenechávejte na přístroj působit vnější atmosférické vlivy (déšť, slunce, apod.) 21. Pro předcházení vysokému zahřátí, udržujte přístroj 
zapnutý pouze nezbytně nutnou dobu. 22. Přístroj odpovídá ČSN, EN a bylo na něj vystaveno prohlášení o shodě. 
 

Tyto stříhací strojky jsou určeny především pro profesionální použití. K tomu je určená i masivní konstrukce strojku, která minimalizuje vibrace přenášené do Vašich rukou. Proto ani 
dlouhodobé používání těchto strojků Vás neunaví a nevyvolá nepříjemné pocity.  
 

FUNGOVÁNÍ PŘÍSTROJE: vlastní použití je zcela jednoduché 
1. Sejměte ochranný plastový kryt hlavice. 2. Naneste pár kapek oleje (olej je obsažen v balení) na hlavici viz obrázek „olejování“, čistým hadříkem očistěte nadbytek oleje. POZN.: Olej 
nanášejte pravidelně, prodloužíte tak dobu ostrosti. 3. Před zapojením přístroje do elektriky je nutné se přesvědčit o kompatibilitě sítě s napájením přístroje (data jsou uvedena na 
přístroji). 4. Připojte kabel do elektrické sítě. 5. Zmáčkněte tlačítko ON-OFF, (vypínač je umístěn po boku strojku), tím přístroj uvedete do chodu. 6. Nechte cca 10 s. v chodu, aby se 
aplikovaný olej dostal na celou střihovou plochu. Tím je strojek připraven k provozu. 7. Docílení konkrétního střihu je potom velmi jednoduché. 8. Po dokončení stříhání, vypněte přístroj a 
poté odpojte z elektriky. 9. Strojek očistěte kartáčkem a suchým hadříkem. 10. Naneste olej na hlavici a nasaďte ochranný plastový kryt. 11. Uskladněte na suchém místě. 
 

PÉČE O STŘÍHACÍ NOŽE: Stříhací nože jsou nejdůležitější součástí strojků, proto je velmi důležité pravidelné a časté mazání. Po nějaké době používání, horní i spodní břity musí být 
nabroušeny. Břity mohou být broušeny vícekrát. Pro precizní broušení je potřeba speciální přístroj, proto břity nechejte brousit vždy v servisním centru. 
 

OLEJOVÁNÍ, USKADNĚNÍ: Tenká vrstva oleje musí být udržována na povrchu břitů. Pokud je olej nanášen pravidelně, během používání, budou i čistější. Čistější břity lépe stříhají. Mazat 
břity je nutné před zahájením stříhání (viz. obrázek) a podle potřeby i v jeho průběhu. Obecně platí, že když se hlavice (břity) hřeje, je málo namazán. Pro mazání používejte OSTER oleje. 
Po skončení práce břity vždy pečlivě propláchněte v prostředku BLADE WASH, který břity dokonale vyčistí a nakonzervuje. Použití prostředku BLADE WASH je velmi jednoduché. Do mělké 
misky nalijte cca 5mm prostředku BLADE WASH a za chodu strojku ponořte stříhací břity do tohoto roztoku a nechte strojek cca 20 vteřin běžet s ponořenými břity. POZOR – vždy 
ponořujte pouze stříhací břity, nikoliv elektrickou část strojku. Tyto strojky dále nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Po ukončení práce břity pečlivě otřete suchým hadříkem, znovu 
naneste olej, nasaďte ochranný kryt a uložte na suché místo. Při ukládání neomotávejte přívodní kabel kolem strojku.  
 

UDRŽOVÁNÍ: Motor strojku je namazán permanentní formou přímo ve výrobě. Mimo pravidelného čištění, olejování a výměny břitů, jakákoli údržba by měla být provedena 
v autorizovaném servisním centru. 
 

JAK PRACOVAT SE STROJKEM: 
Regulační páčku posuňte do požadované pozice. 
 
Stlačením regulační páčky je střih delší 
Zvednutím směrem nahoru je střih kratší.  
Pamatujte si vždy začít s delším střihem, následně znovu ostříhat na kratší. 

 

 

 
VÝMĚNA BŘITŮ: 
Po nějaké době používání, spodní i vrchní břit bude opotřebován. Náhradní břity jsou 
k dispozici v servisním centru.  
 
Odejmutí (sundání) břitů: 
* Vypojte strojek z elektrické sítě.  
* Stojek obraťte a položte na suchý a rovný povrch.  
* Odšroubujte dva šroubky umístěné na spodním břitu, po odstranění šroubků spodní 
břit sklouzne, poté odeberte horní břit. 
 
Nasazení břitů: 
* Regulační páčku stlačte dolů (pozice delší střih).  
* Nasaďte horní břit na hnací hřídel. (Břit musí být rovnoběžně s destičkou se závity) 
* Nasaďte spodní břit.  
* Vyrovnejte dírky se závity pro šroubky spodního břitu s těmi do destičky.  
* Našroubujte šroubky.  
* Před dotažením nastavte pozici spodního břitu tak, aby zoubky spodního břitu a 
zoubky vrchního břitu byly paralelní (rovnoběžné).  
* Dotáhněte šroubky 

 

 

 

 OLEJOVÁNÍ: 
Tenká vrstva oleje musí být udržována na povrchu 
břitů. Pokud je olej nanášen pravidelně, během 
používání, budou i čistější. Čistější břity lépe stříhají. 
Mazat břity je nutné před zahájením stříhání a podle 
potřeby i v jeho průběhu. Obecně platí, že když se 
hlavice (břity) hřeje, je málo namazána. Pro mazání 
používejte OSTER oleje. UPOZONĚNÍ: Nedostatečné 
promazávání způsobuje abnormální přehřívání se 
hlavice, díky které se může roztáhnout vnitřní pojistná 
pružina, která může způsobit klepání či nežádoucí 
vibrování strojku. Není výrobcem posuzováno jako 
závada přístroje. Nedostatečným promazáváním 
kovových hlavic dochází také k přehřívání, jak vnitřního 
motoru u kterého pak dochází ke snížení výkonnosti, 
tak i vnějších částí-hlavice, které mohou vlivem 
přehřátí působit až dojmem pálení. Nedostatečné 
promazávání hlavice může způsobit nevratné 
poškození břitů i samotného strojku. 

 



 

 
 

CERTIFIKÁT - ZÁRUČNÍ LIST 

 
Přítomný přístroj odpovídá současným směrnicím a je bez výrobních závad. 

Upozornění: je nutné, aby tento certifikát doprovázel zboží při opravách a revizích. Pokud chybí, budou opravy účtovány.  Ujistěte se že, níže uvedená data vyplněná prodejcem při nákupu jsou správná. 
 

DATA VYPLNÍ PRODEJCE 
 

DATUM PRODEJE: VÝROBEK: MODEL: 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Razítko a podpis prodejce: Jméno + podpis zákazníka, podpisem souhlasí se záručním listem 
 

ČTĚTE POZORNĚ 
V případě uplatnění vad výrobku s předložením záručního listu, který nebude řádně podepsán kupujícím a nebude řádně vyplněn prodejcem, nemusí dovozce z titulu nejasnosti o nabytí výrobku záruční 
opravu provést. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému 
účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku. 
 

Upozornění:  
1. Obal výrobku nesmí být ponechán v blízkosti dětí nebo u jiných zdrojů nebezpečí. 2. Před zapojením přístroje do elektriky je nutné se přesvědčit o kompatibilitě sítě s napájením přístroje (data jsou 
uvedena na přístroji). 3. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud jste v kontaktu s vodou (ve vaně, s mokrýma rukama, u tekoucí vody, atd.). 4. Dodržujte bezpečnost práce. Pád přístroje může způsobit škody 
či poruchu přístroje. Před dalším použitím jej velmi dobře zkontrolujte, případně předejte odbornému technikovi k revizi či opravě. 5. Pro předcházení vysokému zahřátí, udržujte přístroj zapnutý pouze 
nezbytně nutnou dobu. 6. Pro jakoukoli opravu předejte přístroj autorizovanému servisu nebo prodejci. A to i při výměně kabelu. 7. Používání jakéhokoli elektrického přístroje doprovází dodržování 
některých pravidel: nedotýkejte se přístroje mokrýma rukama či nohama; nepoužívejte prodlužovaní kabely, pokud přístroj používáte v koupelně nebo na jiném místě, kde je mokrá podlaha; při 
vytahování přístroje z elektriky, netahejte za kabel nebo za přístroj; nenechávejte na přístroj působit vnější atmosférické vlivy (déšť, slunce, apod.); udržujte z dosahu dětí. 
 

Normy používání: 
1. Po vybalení zkontrolujte, že je přístroj kompletní, neporušený a bez zjevných závad. 2. Tento přístroj používejte pouze pro účely, pro které byl tento přístroj vyroben. 3. Používejte přístroj pouze, 
pokud funguje správně. 4. Udržujte přístroj čistý. 5. Před čištěním přístroje, vytáhněte kabel z elektriky. 6. Při špatném fungování přístroje, jej odneste do autorizovaného servisu. Přístroj je určen 
k profesionálnímu použití. 7. Vyhýbejte se kontaktu horkých částí s pokožkou, může dojít k popálení. 8. Dodržujte bezpečnost práce.  
 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ: 
Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Plnění se řídí obchodními podmínkami, které jsou kupujícímu dostatečným způsobem před 
uskutečněním kupní smlouvy k dispozici a má možnost se s nimi seznámit. 
 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:  

1) Výrobek byl zakoupen v síti velkoobchodů potřeb pro kadeřníky v České Republice, kam byl dodán prostřednictvím společnosti MJC Zlín spol. s r.o., nebo přímo zástupcem 
společnosti MJC - Zlín spol. s r.o. 

2) Výrobek, společně s tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem potvrzeným prodejcem a dokladem o koupi musí být předán prodejci, u kterého byl zakoupen. 
3) Záruka se vztahuje na tovární vady výrobku, vady materiálu a tovární zpracování a skryté vady  
4) Tato záruka se nevztahuje na: 

a) poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné síti, nehodou, nesprávným použitím, znečištěním přístroje, jeho nevhodným čištěním. 
b) poškození způsobená při nesprávné, či neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používání nesprávným způsobem, neslučitelným s návodem k použití, technickými 

normami či bezpečnostními předpisy platnými v České Republice. 
c) změnu technického stavu způsobeným běžným provozem zařízení, jako je otupení stříhacích nožů u stříhacích strojků, ručních nůžek, opotřebení uhlíků u elektromotorů, 

pokud nebude prokázáno, že opotřebování bylo způsobeno tím, že materiál nebyl v souladu s technickými parametry kladenými na tento materiál.  
5) Bude-li během záruční doby vyměněna jakákoli část nebo díl výrobku za část nebo díl neschválený společností MJC Zlín spol. s r.o. a tento díl není pro výrobek vhodný z důvodů 

zachování kvality či bezpečnosti nebo bude-li výrobek opraven osobou, která není autorizovaná společností MJC-Zlín spol. s r.o., pozbývá kupující právo na provedení záruční 
opravy. Toto právo pozbývá i v případě, že byly porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů (plomby a pod.) a dále pokud byly poškozeny či pozměněny 
prvky sloužící k identifikaci výrobků či údaje uvedené v záručním listě. 

6) Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny. Díly se zpětně posílají zpět výrobci. 
7) Poskytnutím záruky nejsou poškozena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží dle zvláštních právních předpisů.  
 

Záruka provedena dne + druh opravy 

ZÁZNAM dne: ZÁZNAM dne: ZÁZNAM dne: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Záruka se řídí platnými normami, pro uplatnění práva z vadného plnění je výrobek nutné předat prodejci, u kterého byl zakoupen, spolu s tímto řádně vyplněným 
záručním listem a dokladem o koupi. 
 

Nefunkční námi dodávané elektrospotřebiče bezplatně odebereme zpět na našich provozovnách, nebo v rámci poskytovaného servisu.  
SHODA: Ujišťujeme, že výrobky zde uvedené jsou ve shodě s ustanoveními zákona č.22/97sb. Dle nařízení vlády č.173/97sb. Toto ujištění je provedeno na základě prohlášení, které vydali 
výrobci a dovozci zde uvedených výrobků a kteří tak učinili na vlastní zodpovědnost  
Poznámka: Reklamační list s vyjádřením o reklamaci pečlivě uschovejte.  
Při následné druhé reklamaci při nedoložení reklamačního listu s vyjádřením k první reklamaci o opravě bude na reklamaci č.2  pohlíženo jako na reklamaci č.1. 


